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مجله دنیای تصویر به بهانه ی پخش  201در شماره « سرگیجه»ین مطلب در دل مجموعه ای درباره فیلم ا

 به چاپ رسید.« پنجره عقبی»جهانی نسخه ی تصحیح رنگ شده ی فیلم، در بخش 

* 

* 

 ؟دانندرا بهترین فیلم هیچکاک و یکی از دو سه فیلم برتر تاریخ سینما می« سرگیجه»چرا در ایران 

 2  

که به  ، نامی«پنجره عقبی»ها پیش، نام فیلمی از سر آلفرد هیچکاک بوده: عنوان این صفحات، از سال  

نما های گذشته تاریخ سیالای رو به عقب، رو به سکند و گشودن پنجرهالگوی اصلی این صفحات اشاره می

 تریندهد. در ضمن، این نام برای من معنای ویژه دیگری هم دارد. در بین محبوبرا وجه تسمیه خود قرار می

عتراف ا»، «سرگیجه»، «بیگانگان در ترن»، «روانی»، «بدنام»، «پرندگان»هایم از میان آثار هیچکاک یعنی فیلم

 گزینم. هرچند که انتخاب فقط یکجبور به انتخاب شوم، این آخری را برمی، اگر م«پنجره عقبی»و... « کنممی

فیلم از میان پنج شش شاهکار اصلی او، مثل انجام همین کار در مورد بزرگانی چون کوروساوا، وایلدر، فلینی 

پیش  مهایی است که امکان دارد در طول زندگی برایترین و دشوارترین آیینیا آنتونیونی، یکی از هولناک

  بیاید و ناگزیر به شرکت در آن شوم.

نها تاکنون ت« سرگیجه»اما به غیر از تقارن عنوان این صفحات با هیچکاک، نکته دیگری هم هست:   

( به 67مجله )نوروز سال  34بوده: یک بار در شماره « پنجره عقبی»فیلمی است که دوبار موضوع بخش 

ه بهانه که نیازی بآنح رنگ شده فیلم و یک بار هم حاال، بیمناسبت نمایش جهانی نسخه مرمت شده و تصحی

  و مناسبت باشد.
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هایی که در ایران از منتقدان، فیلمسازان، سینماگران و سایر هنرمندان درصد از نظرخواهی 00در باالی   

همین هفت « یردنیای تصو»و « فیلم»و « سوره»تا  2430های اولیه دهه ی سال«ستاره سینما»صورت گرفته )از 

درصد از این  200به عنوان بهترین فیلم تاریخ سینما انتخاب شده و در « سرگیجه»هشت سال اخیر(، 

طبعاً ها )گاه فیلم دیگری از هیچکاک برای ما ایرانیها، جزو پنج فیلم اول تاریخ بوده است. هیچگیریرأی

ن تر از آته، باالتر از آن واقع نشده و محبوبرا نگرف« سرگیجه»های اهل سینماست( جای منظورم ما ایرانی

دوایی  پرویز« سیری در سرگیجه»گاه مطلبی مثل مطلب قدیمی نبوده است. در تاریخ مطبوعات ایران، هیچ

ای به یک فیلم، به ستایش و حتی پرستش آن بپردازد )و واقعاً از دایره نوشته نشده که در حکم نامه عاشقانه

ای نداشته باشد، اما به خاطر نوع نگاه و شود و در جایگاه مطلبی سینمایی، ارزش ویژهشمول نقد فیلم خارج 

رح های منتقدان و فیلمسازان مطانگیز جلوه کند(. در شرایطی که در انتخابنوع نثر، به شدت اثرگذار و شوق

نشانی از »و « کمهمحا»که خود ولز شاهکارهایی مثل کنند به رغم اینسینمای جهان، هنوز برخی تصور می

هایشان شان نیاورند، یک جای کار انتخابرا در فهرست« نام همشهری کین»را را در کارنامه دارد، اگر « شر

ست. ا« سرگیجه»پندارند، شان را بدون آن ناقص یا ناتمام میها فهرستلنگد، در ایران فیلمی که خیلیمی

  «. دوست داردهرکس سینما را دوست دارد، سرگیجه را هم »جمله 

ود، شمی« پدرخوانده»یا « جاده»، «جویندگان»، «هفت سامورایی»در بین جمالت مشابهی که مثالً برای   

را  رسد که در تمام طول تاریخ، بتوان فیلمیبیش از بقیه کاربرد داشته و تکرار شده است. بعید به نظر می

به  یران )البته آن اقلیتی از این اهالی که پیگیرند وهای نوشتاری یا گفتاری اهالی سینما در ایافت که در بحث

 . ها قرار گرفته باشدها و خاطرهمرجع اشاره« سرگیجه»مفتخر نیستند(، بیش از « فضیلت فیلم ندیدن»
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  در ایران تا این حد محبوب است؟« سرگیجه»چرا؟ چرا 

« اصلی شهرت»غلطی که به عنوان زمینه برای پاسخ به این سؤال، اول به من فرصت بدهید تا به پس  

هیچکاک نزد هر دو جرگه مردم عادی و اهل سینما هست، اشاره کنم. در بین عوام، در کنار چارلی چاپلین 

ترین ترین کارگردان سینما در ایران است. حتی در دورافتادهشدهیا کمی بعد از او، آلفرد هیچکاک شناخته

توانید مطمئن باشید که چاپلین و هیچکاک را الاقل ز مطالعه و فرهنگ، میهای مطلقاً دور انقاط یا در خانواده

پذیریم که گردد، باید بشناسند، و چون شهرت چاپلین بیشتر به تصویر او به عنوان بازیگر بازمیبه نام می

ی که ایهترین کارگردان سینمای دنیاست. هرچند تعداد فیلمشدههیچکاک در بین مردم ایران، عمالً شناخته

شناسند و در ادامه، باز بدون دیدن فیلمی از اند، صفر باشد. اما او را به نام میهرکدام از این مردم از او دیده

 پندارند. این تصور در بین عوام چنانمی« های ترسناکفیلم»ای کم و بیش همگانی، او را کارگردان او، به گونه

های ترسناک درجه دو و سه را در ویدئوی مبارک ین فیلمگیر است که اغلب آنها وقتی یکی از همهمه

خواری خویی یا خونبینند، اولین باری که فیلم به صحنه درندهای میکنند و چند دقیقهمی Playگذارند و می

ویند گرسد. مینما، یک گربه تبدیل شده به پلنگ یا یک روح / جن بدجنس و آدمکش مییک انسان گرگ

وسط، های متدانیم سینمای وحشت در بسیاری از ردهاین در حالی است که همه می«! یچکاکیهفیلمش آلفرد ه»

های او آموخته است. اما خود هیچکاک، هرگز خوب و درخشان خود، بسیار از هیچکاک وام گرفته و از فیلم

های و بخش« انپرندگ»های زیادی از بندی در محدوده این ژانر باشد. بخشفیلمی نساخته که قابل تقسیم

، خواص بصری و روایتی الزم برای قرار گرفتن در زیرمجموعه آثار فرعی منتسب «روح / روانی»کوتاهی از 

زند به ژانر وحشت را دارند. ولی هیچکاک با وجود تعلیق و هراس و غافلگیری فراوانی که در آثارش موج می

  ت. های ترسناک نبوده اسشود. هرگز سازنده فیلمو ساطع می

توان توقع چنین خطایی را داشت. ها برایشان ندیده و نشناخته است، میاز عوام به جهت این که فیلم  
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ن انگیز و وجود ایمندان اصلی آثار هیچکاک، به واقع حیرتولی تلقی رایج در بین اغلب منتقدان و عالقه

صوص نوع روایت و الگوی میزان خطا در آن، غیرقابل قبول است: به رغم توضیحات متعددی که در خ

ایش هها هیچکاک را کارگردان آثار معمایی و ساختار اغلب فیلمها ارائه شده، هنوز خیلیساختاری این فیلم

، «نونج»، «پرندگان»هایی چون دانند. این در حالی است که در فیلمگونه و معمایی میرا مبتنی بر فرم پازل

اصالً « مرد عوضی»و « شمال از شمال غربی»، «بیگانگان در ترن»، «السکوتحق»، «دردسر هری»، «طناب»

« یدردسر هر»که به قتل و جنایت مربوط نیست و « پرندگان»ها )به غیر از معمایی وجود ندارد. در این فیلم

سایه یک »اند و در جا از همان آغاز مشخصکه فقط درباره پنهان کردن یک جسد است(، قاتل یا قاتالن همه

، «دنامب»، «دستگیری یک دزد»، «سی و نه پله»)هر دو نسخه(، « دانستمردی که زیاد می»، «پنجره عقبی»، «شک

م گونه که رسهم معما بسیار پیش از پایان فیلم )آن« سرگیجه»و... همین « کنماعتراف می»، «در برج جدی»

متأخر و قتل / جنایت از آثار اولیه از آثار « مارنی»و « روانی»شود. فقط گشایی میآثار معمایی است( گره

به جهت این که « روح»و « مارنی»هیچکاک، ساختاری کم و بیش معمایی دارند که آن هم در مورد دو فیلم 

های تفکیک شده سینمای مدرن یا در اواخر دوره فیلمسازی، هیچکاک دیگر عمالً در هیچ یک از چارچوب

زدایی در عین وفاداری به قواعد ساختار معمایی در وعی آشناییگنجید، به لحاظ فرم نسینمای کالسیک نمی

ار خبرنگ»، «میم را به نشانه مرگ بگیر»، «سوءظن»، «شودبانو ناپدید می»، «کاربه»خورد. آنها به چشم می

ند، انپرورای را میافکنی عمدههایی از خود معما یا گرههایی که نام برده شد، در پارهو خیلی از فیلم« خارجی

ای هاما ساختار کلی اثر معموالً نه به هدف گشایش و حل آن معما یا گره، بلکه براساس بازنمایی واکنش

  شود. اطرافیان و نوع رسیدن آنها به پاسخ معما بنا نهاده می

ت، ناگهان روسهم، جایی از فیلم تصور تماشاگر مبنی بر این که با فیلمی معمایی روبه« سرگیجه»در   

زد. ریای که او در ذهن خود بنا کرده، به کلی فرو میآید و ساختمان معمایی مرحله به مرحلهآب درمی غلط از
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ای که جودی به یکباره در اتاق هتل رو اند، حتماً هر بار هنگام دیدن صحنههمه آنهایی که فیلم را بارها دیده

اقعی زند و کل صحنه قتل مادلین وران زل میهای تماشاگایستد و مستقیم به لنز دوربین و چشمبه دوربین می

اند که بار اول در لحظه ظاهر شدن این صحنه فیلم، به چه حیرتی دچار شده آورد، به یاد آوردهرا به خاطر می

یابید که کار هیچکاک هنوز بدیع و غیرمنتظره بودند. به جزییات روند روایتی فیلم که توجه کنید، درمی

دگاه ها و دیایم و روایت عمالً با دانستهفیلم، ما به همراه اسکاتی همه چیز را تجربه کرده نماید: از ابتدایمی

ای اسکاتی در اتاق، نظرگاه جودی روایت او پیش رفته است. اما ناگهان و در این صحنه، در غیاب چند دقیقه

د بوده، این که مادلین قص بکی کوتاه، مرگ مادلین، این که شوهرش قاتل اوبرد و طی فالشرا به پیش می

که مادلین واقعی کس دیگری بوده و این که اصالً زن مورد عالقه اسکاتی خود جودی خودکشی نداشته، این

ین ماند و همه فیلم بر اشود. بعد از این، دیگر معمایی نمیبوده و نه مادلین واقعی، همه برای بیننده روشن می

 دانیم، باخبر خواهد شد. ه از چیزهایی که ما میشود که اسکاتی چگوناساس استوار می

ر هیچکاک ندارد، های دیگبدین ترتیب، سرگیجه به عنوان یک تریلر معمایی، نه تنها هیچ مزیتی نسبت به فیلم

اشد. حاال که گشایی پایانی متکی ببلکه اصوالً ساختاری ندارد که تا انتها بر تعلیق و انتظار تماشاگر برای گره

ه یابیم، ناگهان ویژگی برجستگیر نمیا به عنوان تریلر حتی برای جذاب خوانده شدن هم چندان دندانفیلم ر

نماید که به قالب همیشگی بروز مهارت استادانه هیچکاک یعنی تعلیق انگیز دیگر فیلم رخ میو کیفیت و هم

 ریخ سینما و شاید تاریخ هنر بشریهای تاترین رومانسیکی از عاشقانه« سرگیجه»و دلهره، هیچ ربطی ندارد: 

را ببیند و بفهمد، ولی هوس عاشق شدن به سرش « سرگیجه»تواند است. هیچ سینمادوست اصیل ایرانی نمی

نزند. هوس نظاره و پاییدن دورادور معشوق، که هر حالتش رازی نهان با خود دارد و هر حرکتش به پرسشی 

آلود و رمزآمیز فیلمش یعنی رابرت برکز، سازنده تصاویر مه ماند. و هیچکاک، خالقپاسخ میبزرگ و بی

گر هوشیارش یعنی جورج توماسینی، گویی از آغاز انگیز فیلمش یعنی برنارد هرمن و تدوینموسیقی دریغ



 

www.amirpouria.com                                                             وب سایت نوشته های امیر پوریا منتقد و مدرس سینما 

 

 
22  کد مطلب/010020 از    6 صفحه     

 

اتی اند، گویی برای نخستین بار دیزالو و فید را به مثابه تمهیدکیفیات رازآلودگی در سینما را کشف و خلق کرده

های تعقیب و گریز تاریخ سینماست آورترین صحنهحاوی حیرت« سرگیجه»اند. رانه کشف و ابداع کردهشاع

های یآید و آن دورتر، زیبایکننده، با چشمانی شیفته و نمناک، به پرواز درمیکه در آنها نگاه پلیس تعقیب

  د. ستایبیند و میشونده میمعشوق آرمانی و آسمانی را در قامت فرد تعقیب

آور خواهید را به چشم یک رومانس عمیق و عرفانی بنگرید. آن را سرشار و سرمستی« سرگیجه»  

های عاشقانه، دیزالوهای رازآلود و ای و پرتعلیق و مهیج هیچکاکی نیست و مایهیافت. این یک تریلر نمونه

 کند. اش میچنین شیفته ها راها، ما ایرانیاش است که ما شرقیکیفیت مبهم و متأثرکننده و عارفانه

 

 3  

یر نیست. شاید دلیل محبوبیت فراگ« سرگیجه»برانگیز، همه چیز این حس عاشقانه ژرف و نوستالژی  

یار های معنایی فیلم بسهای ساختاری و داللتآن نزد منتقدان و مخاطبان ایرانی سینما باشد، ولی همه ظرافت

قاله یا حتی دو سه کتاب بگنجد. فقط اینها را به عنوان یک تر از آن است که در چند متر و عظیمگسترده

  فهرست تفصیلی اولیه داشته باشید: 

   دوربین )یا برعکس( برای القاء حالت سرگیجه « تراک به عقب»و « زوم به جلو»حرکت توأمان  -2  

ارجی و ونه خهای دیگر به کار رفته )فقط به عنوان دو نماسکاتی، حاال دیگر کالسیک شده، در خیلی فیلم

هنوز به  ، بهترین فیلم یداله صمدی( ولی«ایستگاه»، بهترین فیلم برایان دی پالما و «تسخیرناپذیران»ایرانی، 

به  توسط هیچکاک، او را« سرگیجه»آمیز فرآیند بصری همزمان با پدیده دهنده است. کشف نبوعشدت تکان

ک زمینه آن دور و به آن نزدیطور توأمان از سوژه و پساین نتیجه رساند که چشم انسان در هنگام سرگیجه، به 

آمیزتر هیچکاک در تلفیق حرکت رو به جلو و رو به عقب دوربین )که یکی از آن دو، شود. ابداع نبوغمی
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اپتیکال بود و دیگری حرکت کامل فیزیکی و مکانیکی(، به این نتیجه منجر شد که مثالً هنگام نگاه اسکاتی 

نه و زمیتر، و از پسکارش در آغاز فیلم، انگار چشمان اسکاتی به جسد نزدیک و نزدیکبه جسد پلیس هم

های شود. بعدها این شگرد تکنیکی بیشتر در لحظهکف کوچه که جسد روی آن افتاده، دور و دورتر می

، «سرگیجه» ها به کار گرفته شد. اما درهای فیلمغافلگیری شدید یا التهاب و اضطراب آنی و فراوان شخصیت

  هیچکاک آن را برای ایجاد تجربه دیداری سرگیجه در باصره تماشاگر به کار گرفت. 

هور مانند ظ« دژاوو»های روانشناختی فروید تا حالت های قابل تأویل به برخی نظرگاهمایهاز درون -1  

سم و ظاهر یک زنده دوباره مادلین در هیأت جودی، از تالش اسکاتی برای زنده کردن رؤیای یک مرده را ج

سرچشمه غنی و الیزالی برای روانشناسان اهل سینما « سرگیجه»تا حلول روح کارلوتا والدز در کالبد مادلین، 

شود. رؤیاگونگی این فیلم، به لحاظ کیفیت اثیری و حس یا سینماگران مسلط به روانشناسی محسوب می

الح فنی آلود )در اصطاریخ سینما نداشته باشد. شکل مهسیال رهایی از قیود عینی و واقعی، شاید همتایی در ت

های بسیاری از فیلم و بیش از همه در فصول تعقیب مادلین توسط اسکاتی، در ( در بخشFoggyانگلیسی، 

« دیده»های گورستان و جنگل، فقط های کلیسا و به ویژه در همه صحنههای موزه، در همه صحنههمه صحنه

برد. کند و او را یکسر به دل رؤیایی غریب فرو میه چشم تا اعماق روان تماشاگر نفوذ میشود، بلکه از رانمی

 برای بررسی و تأویل و تفسیر بیابد. « سرگیجه»تواند منبعی به غنای روانشناسی معاصر به ندرت می

جستجوی هویت )توسط مادلین جعلی(، اختالل هویت )در مورد مادلین واقعی(، بازگشت به  -4  

ویت )توسط جودی در مقطع پس از مرگ مادلین واقعی تا پیش از مالقات دوباره با اسکاتی( و تکرار هویت ه

جعلی و در واقع بازگشت به هویت دروغین )توسط جودی در مقطع بعد از مالقات مجدد اسکاتی تا پایان(، 

فیلمی درباره »جیب، به را به طرزی ع« سرگیجه»هایی روی تم هویت، همه و همه در جایگاه واریاسیون

کنند. گم شدن و گم کردن بقایای میراث هویت کارلوتا، مادلین را در نیمه اول فیلم آزار بدل می« هویت
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افکند. دهد و اصرار اسکاتی به گم شدن و گم کردن هویت واقعی جودی، او را در نیمه دوم به رنج میمی

طور که هست، بپذیرد و دوست داشته باشد. او را همانتواند گوید که چرا نمییکجا جودی به اسکاتی می

خواهد که موهایش را هم به رنگ طالیی موی مادلین درآورد! بازی هیچکاک، از اسکاتی در جواب، از او می

ر کند. اما زنی که دختتر است: اسکاتی دختر را از هویت واقعی خودش دور میبازی عاشقانه اسکاتی غریب

اش. این نوع و را به خود بگیرد، در اصل کسی جز خودش نبوده است: خود جعلیناگزیر است هویت ا

ها، تهی شدن از هویتی و در آمدن به هویتی دیگر، با این میزان پیچیدگی و این آمیزش دگرگونی هویت

  .گاه در فیلمی به غیر از سرگیجه دیده و یافته نشده استهای جعلی و هویت واقعی، هیچآور هویتسرگیجه

حالت رمزآمیز شخصیت مادلین )و بعد، جودی(، نه تنها اسکاتی را در جایگاه یک دلباخته سرشار  -3  

لم، چه بعدتر و در ربع پایانی فیکند. حتی آندهد، بلکه بیشتر جذب و سحرش میاز دریغ و افسوس آزار نمی

ردن ودکشی مادلین و پی باسکاتی را به سوی کنجکاوی برای کشف واقعیت ماجرا، تشخیص نوع قتل یا خ

دهد. او را در جایگاه یک کارآگاه سابق پلیس آزار داده و به اینجا به هویت و نقش واقعی جودی سوق می

ه آور او بهای شیفتگیرسانده است. وگرنه در قاموس عاشقانه فیلم، رمز و راز معشوق، خود یکی از جاذبه

نیت جودی را به حیاط و پلکان برج ناقوس کلیسای اسپانیایی رود. وقتی در انتها، اسکاتی با عصباشمار می

یم که عشقی کنبرد، برای اولین بار بعد از نخستین مالقات او با مادلین در رستوران ارنی، حس میباتیستا می

به دختر ندارد. حتی در لحظه پایان زهرآگین فیلم هم نبود بیماری ترس از ارتفاع که نشانگر از بین رفتن 

هم « عاشق شدن»تواند به معنای از بین رفتن ضعف روحی و قلبی او یعنی روانی اسکاتی است، می ضعف

باشد. او دیگر عاشق مادلین / جودی نیست، چون راز او برایش گشوده شده. معشوق تا زمانی به حیات 

تم کامبیز کاهه دهد که رازش سر به مهر مانده باشد. دوسعشقی خود در ذهن و روح و قلب عاشق ادامه می

گونه ای موجز، این( فیلم و این مضمونش را در جمله63)دنیای تصویر، شماره « سرگیجه»در یادداشتی بر 
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  «. راز که تمام شد، عشق نیست»توصیف کرده بود: 

کند. در همین آید. مرد به زن ابراز عشق میوقتی جودی به هیأت مادلین محبوب اسکاتی درمی -3  

ای دوربین موقر درجه 470های حرکت کند به گردش به دور زوج عاشق. در میانهروع میاثنا، دوربین ش

شود و بعد رابرت برکز، زمینه تصویر که اتاق هتل است به اصطبل واقع در حیاط کلیسای اسپانیایی بدل می

و او حاال  محقق شدهگردد. گویی یگانگی جودی و مادلین برای اسکاتی دلباخته، کامالً باز به اتاق هتل بازمی

آمیز کند. باز این ایده نبوغهای دورش از مادلین را به طور عینی و با جودی، دوباره زنده میدارد خاطره

ها( پردازی، حفظ یکدستی و نوع و هارمونی رنگهیچکاک و نوع اجرای ممتاز )و بسیار دشوار به لحاظ صحنه

شتن مرزهای زمان و مکان در تاریخ سینمای عاشقانه تبدیل کرد. بیتی در از میان بردابود که صحنه را به شاه

ای دوربین درجه 470چرخش «( ماتریکس»تا « شلیفرانکنشتین مری»های معاصر ما )از حاال دیگر در فیلم

کارگیری این تکنیک، خورد، و همه هنگام بهشود، بارها به چشم میاش عوض میزمینهدر نمای دواری که پس

ام مانده، صحنه نامه دیکته کردن ای که در حافظهرا به خاطر دارند. در سینمای خودمان، تنها نمونه سرگیجه

زمینه  است که« باشو غریبه کوچک»نایی و نامه نوشتن باشو برای شوهر نایی در فیلم بزرگ بیضایی، 

یابد و باز ینی( تغییر میسرایی )پرویز پورحستصویرش، از خانه و مزرعه نایی به جبهه و سنگر قسمت شنبه

کارگیری که دیزالو یا جهش تدوینی در میان باشد. توفیق تکنیکی بیضایی در بهآنگردد. بیبه جای اول بازمی

وانید را بخ« هیچکاک در قاب»تمهید هیچکاک، فقط با رعایت سازوکار فنی به دست نیامده. کتاب درخشان 

  و دریافته است.  تا ببینید بیضایی هیچکاک را چگونه دیده

طور ادامه داد: شکل و شمایل به واقع اثیری و ماورای بشری کیم نوواک که در شود همینمی -7  

های تصادفی ولی جاودانه تاریخ سینما جایگزین ورا مایلز شد و با وجود اختالفاتش با هیچکاک یکی از بزنگاه

ا هیچکاک ادامه داشت(، حضوری به بلندا و و نارضایتی استاد )که حتی تا زمان گفتگوی معروف تروفو ب
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های مسیحیت )کلیسا، ناقوس، ها با نشانهعظمت و شکوه خود فیلم دارد، مضمون عجیب رابطه واژگونه آدم

، همواره همنشین ترس، سقوط و مرگ هستند. شباهت حرکت غیرمنطقی جودی «سرگیجه»راهبه( که انگار در 

ای را به عشق، مرده»خاطر شیفتگی جودی در قبال او( به این تعبیر که )قرار گرفتن بر سر راه اسکاتی به 

بندی تاریخ کننده سائول باس )برای من، بهترین عنوان، رابطه بینامتنی تیتراژ دیوانه«گرداند دنیای زندگان بازمی

تقل، ن متنی مسانگیز برنارد هرمن و اینسرت اجزای صورت کیم نوواک( به عنواسینما با همراهی موسیقی وهم

را از خود و همچنین ذهن و ضمیر « سرگیجه»ها نکته کوچک و بزرگ دیگر، با خود فیلم و مضامینش و... ده

  انباشته است. « سرگیجه»هر سینماشناسی را از 

 

 3  

، آمیز، آرام و بااحتیاط و احترامگویید اگر بعد از همه مراحل این تحلیل ستایشبه من بدوبیراه نمی  

را دوست ندارم. در چنین شاهکاری از چنین فیلمسازی، نمایش کابوس « سرگیجه»که بخش انیمیشن بگویم 

آویز و کارلوتا والدز و گاوین الستر و خود پرمعنا و پرارجاع اسکاتی با آن تصاویر رنگ و وارنگ گل و گردن

های ن برای یکی از فیلمسال پیش از ای 23 -23اسکاتی، واقعاً متقاعدکننده نیست. راستی وقتی هیچکاک 

قدر ، با کمک و طراحی سالوادور دالی، کابوسی ساخت که به لحاظ بصری آن«طلسم شده»ضعیفش یعنی 

 غنی بود، چگونه در سرگیجه به این کابوس سطحی و فاقد خالقیت تن داده یا راضی شده است؟

جا را به دنبال دهد که همهنشان می در این مطلب، احتماالً« سرگیجه»گشت و گذارم در گوشه و کنار دنیای 

ای برای این کابوس کنندهگاه جواب قانعام. ولی هیچتری از این فیلم گشتههای تازهدرک و کشف نشانه

اً و چیزهایی از این دست نیست )اساس« اجرای کودکانه»ام. به ویژه از این حیث که مشکلم در انیمیشن نیافته

ه و دانم. نه قالبی کودکانای میون بازم و انیمیشن را قالب هنری خود بسندهبسیار انیمیشن دوست و کارت
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نابالغ(، بلکه مشکل نوع چینش عناصر و امتزاج سخیف آنها با یکدیگر است. ترکیبی که در این کابوس، در 

های های تند و تلفیق نچسب آن با بخشهای تصویر، در رنگها و تودرتو شدناجزای تصویری، در دگرگونی

ی که کند. لحنشود، معادالتی به شدت آشکار و دور از رمزگونگی سایر فصول فیلم را خلق میزنده ارائه می

  های دیگر فیلم، در تعارض است. به شدت با لحن همه بخش

این  ، فارغ از«سرگیجه»شوم. ولی مطمئن باشید از این معبد شکوهمند، در حین کفرگویی خارج نمی  

هور و ای از لزوم ظهای نهان مضمونی، کتیبهفاغر از همه آن ابداعات تکنیکی یا پیچیدگی کابوس انیمیشن،

پیر، قطعات شکس« رومئو و ژولیت»بروبرگرد، آن را به عظمت ای که بیحضور عشق در حیات بشر است. کتیبه

ان معاصر حتی حیات انس بینم. نه تنها سینما، هنر، فرهنگ و تمدن، بلکهعاشقانه بورودین یا غزلیات حافظ می

چه را که امروز از خود و درونیات خود شناخته، کم داشت. در بازگویی و ، چیزی از آن«سرگیجه»بدون 

به راستی راستگو و « سرگیجه»ترین زوایای روح انسان عاشق، ها و پنهانترین حسبازنمایی عمیق

، نه اسکاتی، نه مادلین، نه میج و نه جودی«. اندندهعاشقان همه باز»نماست. به قول بیضایی، در این فیلم راست

ی در ، جای«سرگیجه»ترین حرف کنند. راستشان، با امید، شوق و شادمانی گذر نمیآمیز عاشقیاز دوره دریغ

مان گونه که این فیلم نشاناش نهفته است: عشق راستین، همانهای حسیالی همین بخش از بازتابالبه

هاست، نه از ذات عشق. از ایم، از پیرایهها که بدان خو کردهبار است. این سرخوشیاندوه دهد، محزون ومی

همین زاویه است که معتقدم نگرش سرگیجه به معانی نهان عشق، در کمال حیرت، بر همان الگوهای عشق، 

 گوید.از آن سخن می -به ویژه در سبک عراقی  -هجران و جفا منطبق است که شعر عرفانی فارسی 

 

 


